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 وصف البرنامج األكاديمي          

 

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 كلية الطب المؤسسة التعليمية  .1

 كلية الطب / المركز   علميالقسم ال .2

او  اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني  
 برنامج متكامل متسلسل 

 بكالوريوس في الطب والجراحة العامة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى  

 سنوي

 برنامج اعتماد كليات الطب  المعتمد    برنامج االعتماد .6

 منظمة الصحة العالمية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 20/6/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 \ األكاديميأهداف البرنامج  .9
تخريج أطباء  كفوئين متميزين قادرين على تقديم الرعاية الصحية في المستشفيات  وخارجها  على نطاق -1

 المجتمع مع االهتمام الكبير بالرعاية الصحية االولية 

ربط التعليم باالحتياجات الصحية األساسية بحيث يكون الطبيب قادرا على تحديد ومواجهة المشاكل -2

 الصحية للمجتمع  

 تبني البرامج التعليمية التي تركز على اولويات الصحة ومحاور الرعاية الصحية االولية -3

 لتقييم المستمر لألطباء تبني استراتيجيات التعليم الطبي المستمر الطويل األمد واستراتيجيات ا-4

 تبني الشراكات  التي تشجع على تطوير تكنولوجيات  جديدة لتقدم الطب -5

 تطوير الشراكة مع المجتمع على أسس تكفل مساهمته الفعالة في حل مشكالته الصحية -6

 توفير وتطوير برامج الدراسات العليا لتأهيل الكوادر  ذات الكفاءة المتميزة -7

متكامل بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والعمل على تنمية القوى   انشاء نظام صحي-8

 البشرية 

 اجراء برامج بحثية مستمرة موجهة اساسا لمواجهة المشاكل واالحتياجات الصحية للمجتمع -9

 



 

 
 2الصفحة  

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
 . ا. المعرفة والفهم:  -1أ

ودراسة  في الحالة الطبيعية أنسجة أعضاء الجسم لجسم البشري وادراسة تشريح -1أ

 .التكوين الجنيني واهم الحاالت السريرية المرتبطة بالتشوهات الجنينية

 . ياواستخدامها اكاديميا وسرير  المصطلحات الطبية وطرق صياغتها 

 

 اآلليات الجزيئية والكيميائية الحيوية والخلوية التي تحافظ على التوازن األساسي -2أ 

 للجسم .

       

 .الفيزياء الطبية  االسس العامة والتطبيقية العملية لمادة -3أ

 

وتتأثر بها   العامة السلوك الصحي والعوامل االجتماعية والنفسية التي تؤثر على الصحة-4أ

 . في إطار الفرد واألسرة والمجتمع

  

 . المباديء األساسية لعلم الوراثة واألمراض الوراثية-6أ

   

 .و طرق الوقاية والعالج  واألسباب المرضية وكيفية ترقي المرض اآلليات   -7أ    

المرتبطة   مفاهيم الصحة والمرض ومحددات الصحة وأسباب المرض وعوامل الخطر -8أ               

 .بها و الوقاية منها

للمجاميع   ة  مبادىء علم االدوية والعالج الدوائي وآليات العمل واالستطبابات المختلف    -9أ     

 . الرئيسية الدوائية

   

المبادىء الرئيسة في تدبير األمراض الشائعة والمهددة للحياة بما فيه التدبير العالج -10أ

 . التأهيل عادةاأللم وا   تخفبفالدوائي وغير الدوائي والمتابعة واإلحالة و 

   

 .الوقاية السليمةالعالمات السريرية لألمراض والتشخيص والكشف المبكر وطرق -11أ

  

 .  المبادىء الرئيسة لدراسة العدوى والمناعة -12أ

  

 . يوالطب الوقائ المبادىء األساسية لعلم الوبائيات والصحة العامة وتعزيز الصحة  -13أ

  

 . ) االدارة الصحية )تخطيط وا دارة واقتصاديات النظام الصحي المحلي   -14أ                  

  

 . مبادىء البحث العلمي وتطبيقاته  -15أ 

   

 .ي العراقالمشاكل الصحية الشائعة ف -16أ      
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أسس ومبادىء األمراض الجراحية وطرق العناية بالمريض قبل وبعد العمليات الجراحية   -17أ                   

 .عادة تأهيلهوا

 

 برنامج  لخاصة بال ا يةالمهارات األهداف –ب 

التدريب العملي داخل المختبرات التعليمية واستخدام اجهزة متطورة لضمان سير العملية التعليمية   - 1ب 

 بما يتناسب مع التوجه العلمي للكليات المناظرة واالحتياجات المهنية والصحية . 

التدريب السريري في المراكز والمستشفيات التعليمية والمراكز التخصصية ودمج الطالب ضمن  -2ب 

الفعاليات المجتمعية مثل الزيارات الميدانية وذلك بهدف  زيادة الوعي المجتمعي بدور الطبيب وزيادة 

 وعي الطالب بالمشاكل السريرية في المجتمع. 

 

 

 

         

 
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 مجاميع تعليمية كبيرة  -1
 مجاميع صغيرة  -2
 التعلم بشكل فرق   -3
 الجلسات السريرية  -4
 عملي جلسات  -5
 نشاطات التعلم المدمج  -6
 جلسات مختبر المهارات  -7

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 التقييم التكويني  -1
 تقييم متقدم  -2
 اختبار نهاية الوحدة  -3
 امتحان نهائي يشتمل على امتحانات نظري وعملي او سريري  -4
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 متجانس كيفية العمل بشكل فريق  -1ج         

 االحساس بالمريض ومراعاة وضعه والتعامل الطيب والخلوق -2ج

 تهيئة اجواء نفسية تخفف وطئ المرض عن المريض - 3ج

 عدم التفرقة بين المرضى اين كان جنسه او عرقه او معتقده -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم      

 التعلم على شكل مجاميع صغيرة -1

 العملية الجلسات السريرة او -2

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات القصيرة , االمتحانات الشفوية والتحريرية 

 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 قوانين مهنة الطب -1د 

 كيفية عمل شهادة الوفاة -2د 

 الشرطة الدوليعمل تقرير -3د 

 مهارات الحاسوب -4د 

 

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الجلسات السريرية  -1
 مجاميع التعلم القصيرة  -2

 

 

 
 طرائق التقييم           
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 التقييم باالمتحانات السريرية او العملية)عبور او فشل( مع ثالث محاوالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بنية البرنامج   .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 االولى 
 

MB 2102  علم االحياء 
60 60 

 MB 2103       60 60 كيمياء حياتية 

 MP 2104        60 45 فيزياء طبية 

 MA 2101  120 60 تشريح 

 MF 2106        30 اساسيات طب - 

 MA1108  اللغة العربية 

 

30 - 

 MC 2205  حاسبات 

 

30 60 

 MH 1107      30 حريات وحقوق انسان - 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 الثانية 
 

MP 2205 فسلجة 
150 120 

 MB 2204          60 90 كيمياء حياتية 

 MH 2202             90 45 انسجة 

 MA 2201  150 60 تشريح 

 ME 2203             30 اجنة - 
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 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

 الثالثة 

 
MP 2305  60 90 ادوية 

 MM 2306  60 75 احياء مجهرية 

 MP 2307  60 60 طفيليات 

 MP 2304  45 60 امراض 

 MC 2302  30 30 طب مجتمع 

 MM 2303  60 45 باطنية 

 

 

 

 

MS 2301 

 جراحة 

 

30 
  

- 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

     الرابعة

  
 

MP 2403  45 60 امراض 

 MC 2404  120 90 طب مجتمع 

 ME 2407  30 اخالقيات طب - 

 MO 2406  90 75 توليد 

 MF 2402 60 60 طب عدلي 

 MM 2401  90 135 باطنية 

 MS 2405  90 90 جراحة عامة 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

     الخامسة

  
 

MP 2509  30 45 نفسية 
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 MD 2504 30 30 جلدية 

 MO 2503  30 30 اذن وانف وحنجرة 

 MO 2502  30 30 عيون 

 MM 2508  90 90 باطنية 

 MS 2501  90 75 جراحة عامة 

 MR 2505 30 30 اشعة 

 MP 2403  30 60 نسائية 

 60 60 اطفال  

 
 
 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عملي     نظري      

     السادسة

  
 

MM 2601  360 - باطنية 

 MS 2602  360 - عامة جراحة 

 MO 2603  300 - نسائية وتوليد 

 MP 2604 300 - اطفال 

 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
 متابعة التطورات العاملية واملصادر احلديثة 
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 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .13

الخاصة  بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) القبول اعتماد شروط القبول للطالب وفق التعليمات  •

 المركزي ( 

 اعتماد المقابلة الشخصية للطلبة من قبل السيد عميد الكلية والسادة المعاونين . •

 ان يكون الئق بالفحص الطبي . •

 معدل الطالب في الثانوية العامة . •

 .لطاقة االستيعابية الخاصة بالكليةا •
 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر  .14
 المقررات الدراسية  •

 المعاون العلمي   االوليات الخاصة بمكتب  •

 االوليات الخاصة بشعبة ضمان الجودة في الكلية  •

 وحدة التسجيل  •
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر 

أم 

 اختياري 

المهارات الخاصة   المعرفة والفهم 

 بالموضوع 
 المهارات العامة والمنقولة التفكير مهارات 

) أو( المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ    المرحلة االولى

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

  MB 2102  أساسي علم االحياء √ √ √ √ √ √   √    √    

  MB 2103  أساسي كيمياء حياتية √ √ √ √ √    √        

  MP 2104  أساسي فيزياء طبية √ √ √  √ √   √        

  MA 2101  أساسي تشريح √ √ √ √ √    √        

  MF 2106  أساسي اساسيات طب √ √  √ √    √        

MA1108 أساسي اللغة العربية √ √               
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  MC 2205  أساسي حاسبات √ √ √  √ √ √ √ √    √ √   

MH 1107  أساسي حريات وحقوق انسان √ √   √ √ √ √     √    

ب 4أ 3أ 2أ 1أ   حلة الثانية المر 

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

  MP 2205 أساسي فسلجة √    √ √   √    √    

  MB 2204  أساسي كيمياء حياتية √    √    √    √    

  MH 2202  أساسي انسجة √    √            

  MA 2201  أساسي تشريح √ √   √ √   √        

  ME 2203  أساسي انسجة √    √ √   √        

ب 4أ 3أ 2أ 1أ   الثالثة  المرحلة 

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

 MP 2305  أساسي ادوية √    √ √           

 MM 2306  أساسي احياء مجهرية √    √ √           

 MP 2307  أساسي طفيليات √ √   √ √   √        

 MP 2304  أساسي امراض √ √   √ √   √        
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 MC 2302  أساسي طب مجتمع √ √ √  √ √   √ √ √      

  MM 2303  أساسي باطنية √    √ √           

  MS 2301          أساسي جراحة √    √            

ب 4أ 3أ 2أ 1أ   المرحلة الرابعة 

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

  MP 2403  أساسي امراض √    √ √   √        

  MC 2404  أساسي طب مجتمع √    √    √    √    

  ME 2407  أساسي اخالقيات طب √ √ √ √ √            

  MO 2406  أساسي توليد √    √    √ √       

  MF 2402 أساسي طب عدلي √    √ √ √ √ √    √    

  MM 2401  أساسي باطنية √    √ √   √ √       

  MS 2405 أساسي جراحة √    √ √   √        

المرحلة  

 الخامسة
ب 4أ 3أ 2أ 1أ  

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

  MP 2509  أساسي طب نفسي √        √        
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  MD 2504 أساسي جلدية √    √ √   √        

  MO 2503  أساسي انف واذن وحنجرة √    √ √   √ √       

  MO 2502  أساسي عيون √    √ √   √ √       

  MM 2508  أساسي باطنية √ √   √ √   √ √       

 MS 2501 أساسي جراحة √    √ √ √  √ √       

  MR 2505 أساسي اشعة √    √ √ √  √ √       

  MG 2507  أساسي نسائية √ √ √  √ √   √        

  MP 2506 أساسي اطفال √    √ √   √ √       

المرحلة  

 السادسة

ب 4أ 3أ 2أ 1أ  

1 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب

  MM 2601  أساسي باطنية √    √ √   √ √ √ √     

  MS 2602 أساسي جراحة √    √ √   √        

  MO 2603  أساسي نسائية وتوليد √    √ √   √ √ √ √     

  MP 2604  أساسي نسائية √    √ √   √ √ √ √     
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  MP 2604 4د    √ √ √ √   √ √    √ أساسي اطفال 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر 

 

 

  المؤسسة التعليمية  .1

      / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر  .3

  أشكال الحضور المتاحة  .4

  الفصل / السنة  .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  التعلم  مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  

 ؛ البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 - 1أ

 - 2أ

  -3أ
 - 4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

  - 3ب 

     -4ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 

 
 طرائق التقييم       

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 - 1ج

 - 2ج

 - 3ج

    -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   ـ المراجع الرئيسية 2

                 ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  

 .... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. التأهيلية العامة و المهارات  -د 

 -1د 

 -2د 

 -3د 

    -4د 

 بنية المقرر  .11

مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع 

 المطلوبة 
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

      

      
      
      
      
      
      


